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Назва програми 

підвищення кваліфікації  

 «Фасилітація і коучинг - феномени педагогічної інноватики» 

 

Автор(-и) / розробник(-и) Масол Л.М., професор кафедри філософії і освіти дорослих, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник  

Категорія(-ї) слухачів педагогічні працівники, методисти/консультанти ЦПРПП 

Мета програми Професійний особистісний розвиток і саморозвиток педагогічних працівників закладів післядипломної 

освіти, методистів районних (міських) методичних кабінетів /центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників в умовах трансформації освіти. 

Коротка анотація змісту 

програми 

Практико-орієнтовані матеріали спецкурсу розраховано на педагогічних працівників, які матимуть 

змогу опанувати інноваційні технології фасилітації  відповідно до потреб відкритого демократичного 

суспільства. Під час тренінгу  слухачі мають засвоїти основні інтерактивні прийоми фасилітованої 

дискусії, спрямованої на  розвиток критичного і художньо-образного мислення.  

Ознайомлення з технологією педагогічного коучингу і  самокоучингу (self-coaching)  активізує 

нереалізовані внутрішні ресурси суб’єктів освіти, що сприятиме ефективному саморозвитку 

особистості. 

Обсяг програми 4 год./0,2 кредита ЄКTС 

Форма(-и) підвищення  очно-дистанційна форма навчання 

Перелік 

компетентностей, які 

передбачені програмою 

щодо розвитку / 

формування 

Науково-методична: здатність організовувати професійний та особистісний розвиток здобувачів 

освіти шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти; діагностувати й оцінювати рівень 

професійно-педагогічної компетентності в сучасних умовах трансформації освіти.  

Дидактична: здатність використовувати в освітньому процесі інноваційні педагогічні технології 

(фасилітації та коучингу), активізувати емоціогенні чинники навчання для успішного впровадження 

концептуальних положень і вимог Нової української школи, ефективного розвитку художньо-



образного мислення і творчої самореалізації особистості.  

Виховна: здатність ефективно реалізовувати виховний потенціал цінностей мистецтва для естетичного 

розвитку і саморозвитку особистості, формування її культурної компетентності та емоційного 

інтелекту. 

Інформаційно-комунікаційна: здатність ефективно використовувати сучасні інформаційно-

комунікаційні технології для досягнення цілей професійної діяльності; уміння організовувати  

спілкування у форматі  фасилітованої дискусії;  оптимізувати коуч-супровід професійного та 

особистісного розвиту здобувачів освіти за індивідуальною траєкторією.  

Соціально-психологічна: здатність забезпечити партнерський характер професійно-педагогічної 

взаємодії; опанувати принципи та методи фасилітації, моделі й прийоми педагогічного коучингу і 

самокоучингу (self-coaching) для розкриття нереалізованих внутрішніх ресурсів суб’єктів освіти; 

толерантно вести дискусії, зокрема віртуальні, долаючи психологічні бар'єри; застосовувати 

інноваційні технології психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу;  
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